
ero “~m6 Aprilo, Majo kaj Junio 1974 25-a Jaro 

26-a I.F.E.F.-Kongreso de Esperanto 

TARRAGONA de la 11-a ĝis la 17-a de majo 1974 

IFEP elektis por sia 26-a kongroso la hispanan mediteranean urbon 
Tarragona (85 ovo enloĝantoj). La organizadon prizorgis la forvo- 
jista grupo Barcelona. La inviton sokvis 780 gekolegoj cl 18 landoj. 
Ili efoktivo partopronis la kongreson 648 homoj cl l7 landoj. 

La kongroso okazis sub aŭspicio do FISAIC (Intornacia arta kaj kul- 
tura forvojista fedoracio). Flanko do RENFE (hispana Ŝtata forvojo), 
flanko de la urbo Tarragona kaj flanke do la sindikato la kongroso 

ĝuis moralajn kaj matoriajn subtonojn. 

"Sindikata rostadojo Bdukado kaj Ripozo", situata iom okstor la ur- 
bo, clolc tiĝis kongrosojo. Krom konvonaj kunvonojoj tiu rostadojo 

on vasta parko, kun arboj kaj floroj, ebligis al kolkconto da kon- 
groanoj loĝadon on foriaj domotoj. Komuna manĝado kaj loĝado sur 

novasta torono, brila votoro kaj sudlanda atmosforo, jon karakto- 
rizaĵoj do tiu manifostacio. 

    

Por la Solona Molformo LKK-prozidanto R. Gimonos povis bonvonigi 
mombrojn do la honora patrona komitato kaj aliajn aŭtoritatulojn. 
Salutis la kongroso oficialo, la urbostro s-ro Ricardo Vilar Guix, 
s-ro Lopoz, sokretario do la provinca ostraro, kolonolo Murillo, 
kicl roprozontanto do la milita provincostro. Aparto afablajn vor- 

tojn osprimis la dologito do la sindikato, s-ro Copoda. Nomo do 
la ĝonorale direkcio do RENFE salutis s-ro Josd li. Fortuny, dirok- 
toro do la kvina distrikto on Barcolona. Post tiuj alparoloj on 

hispana lingvo alparolis la kongroson on porfokta Esporanto kaj 

on voro amika sonco s-ro J. Gillos, nomo do FWISAIU. 

Jam komonco do tiu solona kunvono kaj roc intor lea oficialaj po- 

roladoj "Laborista Universitato do Terragona!, folkloro vostita, 
muzikanta kaj kantanta junularo vorvo kaj ĉarmo plozurigis oku- 
lojn kaj orolojn. 

Plio salutis la kongroson s-ro A. Figuorola, prozidanto do Hispana 
Esporanto Fodoracio kaj nomo do UBA s~ro R. Molora. Sokvis la impro- 
8a transdono do salutoj flanko do partopronantoj cl 17 landoj, do 
homoj kun 12 divorsaj gepatraj lingvoj, on unusola intorlingvo. 

IFSF-prozidanto J. Giossnor por onhavoriĉa parolado malformis la 
kongroson, dankanto al la honoraj gastoj kaj la LKK. Li skizis la 
porspoktivojn do nia intorkompronigilo kaj plodis por nopra daùri- 
go sur noŭtrala vojo. Rofojo la folklora grupo prozontis sin kun mu- 
ziko kaj danco.



La urbostro do Tarragona, sero Ricardo vilar Guix bonvolis akcopti 
kaj rogali dologacion do conto da kongrosanoj por intorŝanĝo do 

salutvortoj kaj donacoj. 

  

Riĉa fostprogramo prozontiĝis al la gastoj. Dimanĉnokto;, antaŭ la 
bola ronosancstila urbdomo ovoluiĝis unika Folklora Vesporo kun 
kolkaj danogrupoj, gimnastikistoj, kantĥoro kaj junaj atlotaj viroj, 
kiuj formis ĝis 6-ctaĝajn hompiramidojn. liun programo la urbo kon- 
silontaro dodiĉis 21 la 26-a IFEP-kongroso. 

En "Las Polmoras", ĉarma gastojo kun marvida toraso okazis la Ban- 
kodo. Frandaĵoj cl la hispana kuirojo kaj kolo surtabliĝis, muziko 
bruadis kaj bonhumoro rogis. En tiu fosta kadro s-ro J. Gillos kun 
laŭdaj vortoj transdonis oran PISAIC-modalon al s=ro Otto Waldor 
(Svislando), por honorigi liajn sorvojn on la IFEF-ostraro. Por gaja 
dancado kaj babilado la onaro ĝuadis la postan Intornacian Balon. 

  

Dum la hirta Vosporo "Bulgara Esporanto Testro Sofio" prozontis la 
3-aktan komidion "La rozoj" do Aldo do Boncdotti. La artistoj, jam 
konataj ol pli frua kongroso rikoltis moritan aplaŭdon, pro ilia 
olstara prozontado. 

En Forumo, kun colo rospondi domandojn do kongrosanoj pri la kultu- 
ra kaj okonomia vivo do Hispanujo pri forvojaj kaj aliaj tomoj lor- 
taj hispanoj trafo rospondis, 

  

Sur faka torono monciindas la Fokprologo pri "Evoluado do RENFE dum 
la lasta ĵjardcko" prezontita do J. Corozo. Tomas pri la 10-jarplano 
por modornigo do la hispana forvoja roto. 

La publika informado do la publiko pri la kongroso okazis antaŭ- 
kongroso poro do mil afiŝoj on gravaj stacioj. Al la radio LKK ostis 
4-fojo vokita por intorvjuoj kaj du lokaj gazotoj dodiĉis po plonan 
paĝon al la 26-a. Dumkongroso aporis gazotaj artikoloj kaj disaŭdi- 
ĝis radio~intorvjuo. 

La junularo, kios proforata kongrosojo ostis la proksima marbordo, 
kunostadis ankaŭ por pikniko, por futbalmaĉo intor CF Tarragona kaj 
IPEP-tsamo, ludoj kaj toatraĵoj, kiujn sokvis la Junulara Balo. 

Kongroso dovas ankaŭ solvi siajn taskojn. Tio okazis on Plonkunsido 
kaj on 2 Komitatkunsidoj. Unuanimo rooloktiĝis d-ro I. Bacskai ĉo 
UEA, Dum 1973 ocvoluiĝis pluon la bonaj rilatoj kun FISATO, same kun 
Intornscia transportlaborista fodoracio Londono kaj kun URBA, Ra- 

porto do ĉofkomitatano K. Groutort substrokis la konstruan laboron 

do la IWEF-parlomonto. Rosumon pri la raportoj do la landaj asocioj



vorkis koj laŭtlogis 0. Waldor. Tiu dokumonto pri nia aktivoco roo 
trovis plonan aprobon. Dum la 59-a Univorsala Kongroso on Hamburg 
okazos forvojista tago. Lo DB-dirokcio dologos aron da sportaj kolo- 
goj por sorvi al la kongrosanoj por priforvojaj informoj. La Plon- 
kunsido akceptis la raporton pri ĥarhus, La sokrotariinan kaj kasi- 
stan raportojn, La komisionoj por fakprologoj, torminaroj kaj junu- 
laro raportis pri siaj dumjaraj loboro kaj le dumkongrosa kunsido. 
Elcktiĝis kiol sokrotario do la torminara kom: no 0. Roosomann 
(Germanujo) 1 kaj kiol sckrotario do la torminara komisiono J. Ladjc- 
vio (Jugoslavujo) . Kongrospropono pri frutompe snoncado dc jarkunvo- 
noj akcoptiĝis, alia pri kondiĉo por rodukto por kongroskotizo ri- 
fuzito. La prozontita bulĝoto ostis akcoptita kaj fiksita por 1975 
kotizo do danaj kronoj 12,-. Kun maksimuma nombro da voĉoj eloktiĝis 
ostraranoj: prozidanto J. Giossnor, vicprozidanto l.v.Lcouwon; sok= 
rotariino s-ino 8. Kruso, kasisto l. Haugo kaj rodaktoro G. Dola- 
juaiso, Gvidantino do la Junulara Sokcio fariĝis f-ino M. Morlani 
Italujo). Kicl kongrosloko 1975 oloktiĝis Villach (Aŭstrujo) do 

le 17.najo kaj por 1976 clcktiĝis Skolloftoaa feo, Kol do 
Jong prozontis planon por varbado kaj d-ro Monabono plodis por sub- 
toni do klopodoj ĉo Socialista Intornac: 

  

   

  

    

  

  

  

Lo bcla, Ĉomara rogiono logis al banado kaj okskursado. La unua 
veturo colis al Villafranco dos Ponados kaj Sant Pau de Ordal, 
por inaŭguro do la Ĉarma kaj riĉonhava novkonstruita Esporanto- 
Muzoo kun posta rogalado flanko do la komunumo. Dua aŭtobusa okskur=- 
so kunĝukis al Sitgos kaj Villanuovo y Goltru, kio intorosa vapor- 
lokomotiva okspozicio povis osti vizitata. Ankaŭ tio afabla akcop- 
to do urbostro kaj rogalado. Tria ckskurso, sudon, laŭlongo do la 
marbordo kondukis al urbo Poniskola. La tuttaga okskurso komoncis 
por vizito ol urbo San Sadurni kun vizito al ĉampankolo "Codorniu!" 
kun riĉa rogalaĉo do Ĝampano, daŭrigo al mc naĥojo Montsorrat kaj al 
urbo Valls por tagmanĝo kun tipaj hispmnaj manĝaĵoj. Por tio atingi- 
ĝis la fino. En la kvngrosojo on mallongo Forna Kunsido la LPEPcKlo- 
go ostis transdonita al la aŭstraj kologoj kaj prozidanto Giossnor 
formis la 26-an kongroson. 

Sabato matono roo "Zsporanto-Ekspros-Trajno", kiu jan jo la unua 
kongrostago trafikis do Port Bou al Tarragona, kondukis la pli ol 
200 kongrosanojn, kiuj aliĝis por la Postkongroso al Barcolona kaj 

Callola. 

  

LUCIA | TERRAZZANI - 3 o de S-ino Iucia Terrazza- 
ni ĉesis bati la 17-an de aprilo en Verona. Ŝi estis de 
longe membro de nia Asocio kaj partoprenis al pluraj IFEP- 
Kongresoj; ĉiam en la unua vico kun sia notlibreto ŝi e- 
stis karakteriza figuro de niaj renkontiĝoj. 

Ke ŝi ripozu en Paco! 

   



  

la 26-a kongreso de Internacia Pervojista Esperanto-Fede- 
racio "i.$.E.P.", okazinta en Tarragona (Hispanio) kun 
648 partoprenintoj el 18 landoj, 
= notas, ke la luktado sur lingva tereno daŭre pli akrigas 
kaj ke kelkaj potencoj pli kaj pli intense pligrandigas 

siajn lingvajn influzonojn, 

~ konstatas, ke tiaj metodoj kondukus al lingva diskrimi- 

nacio por sennombraj popoloj kaj minoritatoj, kio kontra- 

has la Ĉarton de Homaj Rajtoj, 

- atentigas, ke en medioj de fervojaj administracioj regas 

sama diskriminacio, ekzemple en ĉiuj internaciaj konferen 

coj, simpozioj, teknikaj kunvenoj same kiel en internaci- 

aj reglamentoj pro uzo de nur unu aŭ malmultaj "laborlin- 

gvoj", 
- rekomendas urĝe klopodi, ke helpe de taŭga, neŭtrala lin 

gvo tiu diskriminacio estu evitata en fervojaj kaj sindi- 

kataj medioj, kiuj ambaŭ apartenas al progresaj fortoj, 

~ proponas utiligi por tiu celo la praktike elprovitan in- 

ternacian lingvon Esperanto, 

- petas la fervojajn kompaniojn kaj sindikatojn kiel eble 

plej baldaŭ kunvoki internacian konferencon, por solvi 

ĉi tiun ne plu tolereblan staton en la intereso de la fer 

vojaj entreprenoj, klientoj kaj de la fervojistoj mem. 

  

  

ITALAJ STATAJ FERVOJOJ "E.S." 
KAJ ESPERANTO, en la sama stan- 
do dum la Internacia Specimena 
Foiro en Padova. 

Foto mankas! En la foto estas videblaj la 
E-pioniro Prof-ro.G.Saggiori 
kaj nia aktivulo Pasquale Tam- 
mone. Danke al ili oni okazi- 
gis tiun interesan aranĝon 

kiu vekis grandan intere- 
son dum la tuta Foiro.


